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 عرش السابع الدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 
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 )املتن(

ئط الصالة.-رمحه اهلل-قال املؤلف   : باب رشا

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل ابممممد هلل رب العمماملنيهلل والصمممالة والسممالم عمممىل 

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

ئط الصالة.-رمحه اهلل-قال املصنف   : باب رشا

ئط هممممو: العالمممممةهلل ومنممممه قولممممه غممممة العممممرب الرشمممم    ل: مجممممع رش هلل والرشمممما

ُطَها}تعاىل:  ا  [هلل وهو لفظ فقهي ولفظ اصطالمي.18]حممد:{َفَقْد َجاَء َأرْشَ

يعرفون الرش  بأنمه: همو مما يلمنم ممن  : فإن علامء األصولاالصطالميأما  

عدمممه العممدمهلل يعنممي: دذا فقممد سمميفقد اللممء امل تممم عليممههلل وال يلممنم مممن وجممو   

 الوجو  لذاته.

ئممط الصممالةهلل طيمممم عنمم دنا ممم ال الطهممارةهلل يقمممول الفقهمماء: هممي رش  ممممن رشا

ا  الرش : ما يلنم من عدمه العدمهلل فإذا مل توجد طهارة قطعا ال توجمد صمالةهلل فمإذ 

حتقممق الشممطر األول مممن التعريممف: ممما يلممنم مممن عدمممه العممدمهلل والشممق ال مما : وال 

  أنمممه سيصممم هلل يلمممنم ممممن وجمممو   الوجمممو هلل اننسمممان دذا كمممان متو ممم ا لمممي  برشممم

 ودنام قد يوجد الطهارة وال توجد الصالة.

هلل ممما يلممنم ممممن عدمممه العمممدمهلل "لذاتمممه"طيممم األصمموليني  ائمممام يفمميفون لف ممة 

وال يلنم ممن وجمو   الوجمو  لذاتمههلل لذاتمه يعنمي: لكونيمة الرشم هلل أو لكونيمة همذا 
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 اللممءأل ألنممه ممم ال قممد يممدخد الوقممن وقممد يمكممن أن يتطهممر املممرأة لكممن عليهمما  م

ا وجد هنا مانعهلل ورغم أهنا حتققن رشو  الصالة لكمن وجمد ممانعهلل  ابيضهلل فإذ 

 ."لذاته"فلهذا البد أن يفاف كلمة 

ئممممممط الصممممممالةهلل أي:   هممممممذا البمممممماب -رمحممممممه اهلل-قممممممول املصممممممنف  : بمممممماب رشا

ئممط الصممالةهلل وقممد املصممنف هممذا البمماب عممىل بمماب  سممألكلم لمم  عممىل مجلممة مممن رشا

مللم دىل املسم؛دأل ألن الرشم  همو المذي يسمبقهلل كيفية الصالةهلل وعىل بماب آ اب ا

وهمممذا ممممن بممماب ال تيمممم الفكمممريهلل بحيمممو أنمممه البمممد أن يقمممدم ويسمممبق بالرشمممو أل 

 ألهنا دذا حتققن الرشو  جاءت الصالة من أصد.

 )املتن(

 وهي ستة:

الرش  األول: الطهارة من ابمد  لقمول رسمول اهلل صمىل اهلل عليمه وسملم 

 .«أال صالة ملن أمد  متى يتو »

 )الرشح(

ئط الصممالة سممتة يعنممي: عممد ها  ئممط الصممالةهلل بممدأ يبممني قممال:رشا ملمما قممال: رشا

سممتةهلل وهممذا يسممميه علممامء البالغممة بالنرشمم بعممد الطمميهلل يعنممي: يبممدأ  مممد لمم  فأنممن 

 تستغرب ما هي هذ  الستة؟ قال: هي كذا.
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)هممممممي الطهممممممارة ممممممممن بالرشممممممم  األول وقممممممال:  -رمحممممممه اهلل-فبممممممدأ املصممممممنف 

ال صممالة »: طهممارة وقيممدها بكوهنمما مممن ابممد هلل لقممول النبممي  هلل يعنممي:ابممد (

 هلل وهذا مديو متفق عليه من مديو أيب هريرة.«ملن أمد  متى يتو أ

ابمممممد  نحمممممن تكلمنممممما عليمممممه ممممممن قبمممممد وقلنممممما: همممممو صمممممفة مكميمممممة توجمممممم 

ئمط الصمالة  ملوصوفها عدم اسمتبامة الصمالةهلل فاملصمنف قمال: أول رش  ممن رشا

ا ستفقد معها الصالة.هو: الطهارة من ابد هلل   فإذا فقدت هذ  الطهارة فإذ 

وابممد  عنممدنا مممد  أصممغرهلل ومممد  أكمماهلل األصممغر هممو الممذي قممد عممرف 

من نواقض الو وءهلل واألكا هو اجلنابةهلل والغسد ممن ابميض والنفماس بالنسمبة 

 للنساء.

ال صمممممالة ملمممممن »جممممماء بابمممممديو قمممممال:  -رمحمممممه اهلل-همممممذا ابمممممد  املصمممممنف 

أل ألن الصممالة -رمحممه اهلل-هممذا مممن فقمه انمممام ابممن قداممة و «أممد  متممى يتو مأ

هلما  لميالن:  ليمد يمدل عمىل وجودماهلل و ليمد يمدل عمىل أهنما دن  -أو الو وء-اآلن 

يَن آَمنُمموا دمَذا }: -سممبحانه وتعمماىل–فقممدت فقممد اللممءهلل ممم ال: قممول اهلل  ممذم َمما الن َا َيمما َأ

ممُلوا  ممالةم َفاْغسم [هلل هممذا  ليممد وجمموبهلل لكممن ال صممالة ملممن 6]املائممدة:{ُقْمممُتْم دمىَل الصن

أمد هلل هذا عك  الدليد وهمو أنمه دن فقمدت فقمد اللمءهلل ونحمن اآلن   مكمان 

الرشممم هلل فلهمممذا سممماذ املصمممنف همممذا الرشممم هلل ورش  الطهمممارة نحمممن تكلمنممما عليمممه 

 من قبد.
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هلل وتقمممممدم أننممممما قلنممممما: الطهمممممارة عمممممىل )الطهمممممارة ممممممن ابمممممد (قمممممول املصمممممنف: 

)الطهمممممارة مممممممن رة خبممممموهلل املصممممممنف هنممممما قممممممال: قسممممممني: طهممممممارة ممممممد هلل وطهمممممما

بممع وهممو: الطهممارة مممن ا بمموهلل ولكممن مع ممم ابممد ( هلل وسمموف يممذكر الرشمم  الرا

ئمممط الصمممالة عنمممدهم  سمممةأل ألهنمممم يفممممون  الفقهممماء  معمممون بيمممنهمهلل وتكمممون رشا

رش  ابمممد  دىل رش  ا بممموهلل وتصممم  الطهمممارة بمعنمممى واممممدهلل وهمممذا يكفمممي   

 الممدروس السممابقة عممىل الطهممارة بأنواعهمما وفصمملنا الرشمم  األولأل ألننمما تكلمنمما  

 القول فيها.

 )املتن(

الرش  ال ا : الوقن ووقن ال هر من زوال الشم  دىل أن يص  ظد كد 

 يشء م له.

 )الرشح(

ئط الصالة: الوقمنهلل فمإن الصمالة ال تصم  دال دذا جماء  الرش  ال ا  من رشا

 -دن شممماء اهلل–ف نسمممتعمد وقتهممماهلل وهمممذا الرشممم  فتممماف دىل تفصممميدهلل فلهمممذا سمممو

 اآلن اللوح.

: الرشممممم  ال ممممما : همممممو الوقمممممنهلل وقلنممممما:  خمممممول -رمحمممممه اهلل-قمممممال املصمممممنف 

ئمممط الصمممالةهلل والوقمممن همممذا سممموف يمممدور عليمممه مجيمممع همممذ   الوقمممن رش  ممممن رشا

 العبا ة التي رشعها اهلل لنا وهي الصالة.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                              (                            17رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

6 

: وقمن يقول الفقهاء   التقسيم املنطقي للوقن عىل أن الوقن عىل قسممني

ممممأمور بمممههلل ووقمممن منهمممي عنمممههلل يعنمممي: هنممما  بعمممض األوقمممات قمممد أمرنممما أن نوقمممع 

الصمالة فيهمماهلل وال  مموز لنمما أن نالممرف الصممالة عممن هممذا الوقممنهلل و  نفمم  الوقممن 

هنممما  أوقمممات قمممد هنمممى الرشمممف بإيقممماف الصمممالة فيهممماهلل فهمممذا التقسممميم األول: هنممما  

 وقن مأمور بههلل ووقن منهي عنه.

نقسمم دىل قسمممني: وقممن  ورةهلل ووقمن اختيممارهلل وقممن الوقمن املممأمور بممه ي

 االختيار ينقسم دىل قسمني: وقن توسعةهلل ووقن ففيلة.

طيمم بالنسمبة للوقمن املنهمي عنمه فهممذا سموف يعقمد لمه املصمنف بابما خاصمماهلل 

هلممذا سممنرجك الكممالم دىل أن يممأف بابممههلل فنحهمم الكممالم كلممه   هممذا القسممم الممذي 

 هو: املأمور به.

ر بمممه: دمممما أن يكمممون  ورةهلل ودمممما أن يكمممون اختيمممارهلل مممما معنمممى عنمممدنا املمممأمو

 الرضورةهلل وما معنى االختيار؟

متممى نرشمممح وقمممن الرضممورة ووقمممن االختيمممارهلل البممد أن نمممذكر  ليلمممني متمممى 

 يتف  لنا ذل .

وقن االختيار: هو الوقن الذي رشعمه اهلل لنما   ديقماف الصمالة فيمههلل وأنمن 

 صالة فيه.خم  وعىل سعة من أمر  أن توقع ال

وقمممممممن الرضمممممممورة: همممممممذا الوقمممممممن المممممممذي همممممممو متعلمممممممق بأصمممممممحاب األعمممممممذارهلل 

وبأصممممحاب الرضمممموراتهلل أصممممحاب الرضممممورات هممممم: املممممرأة دذا طهممممرت يعنممممي: 
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ابمممائض دذا طهمممرتهلل والكمممافر دذا أسممملمهلل والصمممبي دذا بلمممغهلل وامل؛نمممون دذا عقمممدهلل 

 واملغممممى عليمممه دذا أفممماذهلل همممؤالء يسممممون: أهمممد األعمممذارهلل همممؤالء هلمممم وقمممن غممم 

 وقن االختيار.

نبدأ   وقن االختيار متمى يتفم  لنما وقمن الرضمورةهلل ابمديو   صمحي  

ووقن العهم مما مل تصمفر »: -من مديو عبد اهلل بن عمر- مسلم قال النبي 

دىل أن تصمممفر  -سمممنتكلم عليهممما-هلل يعنمممي: وقمممن العهممم يبمممدأ ممممن بدايمممة «الشمممم 

 .ول النبمممممي الشمممممم  يعنمممممي: تبممممميض وومممممف شمممممعاعهاهلل همممممذا وقمممممن العهممممم لقممممم

ممن أ ر  ركعمة قبمد غمروب الشمم  فقمد »قمال:  عندنا مديو آخر: أن النبمي 

هلل هممذا يسمممى وقممن االختيممارهلل فأنممن تصمم  مممن أن يصمم  ظممد كممد «أ ر  الصممالة

يشء م لمه دىل االصمفرارهلل نكممن تصم  هنماهلل نكممن تصم  هنماهلل نكممن تصم  هنمماهلل دذا 

 لوقن االختياري.جاء هنا وقن االصفرار فقد انتهى وقن العههلل ا

ممن أ ر  ركعمة »: طيم الوقن الرضموري اسمتفدنا  ممن همذاهلل قمال النبمي 

ر يمم يمأف عنمدنا «قبد غروب الشم  فقد أ ر  الصمالة هلل هنما الغمروبهلل االصمفرا

ا هذا الوقن النبي   قال: من أوقع الصالة فيه فقد أ ر  الصالة. الغروبهلل دذ 

هلل ملمماذا ال يكممون «الصممالة مممن أ ر  ركعممة قبممد غممروب الشممم  فقممد أ ر » 

 هو كذل  اختيار؟ ملاذا سميته بأنه وقن  ورة؟هلل وا   انشكال؟
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ا همممذا «ووقمممن العهممم مممما مل تصمممفر الشمممم »قمممال:  طيمممم اآلن النبمممي  هلل دذ 

وقممممن اختيممممارهلل أنممممن تصمممم    البدايممممةهلل   النهايممممة هلل   الوسممممطهلل دذا انتهممممى وقممممن 

 االصفرار فقد انتهى الوقن.

من أ ر  ركعة قبد غروب الشمم  فقمد »:  ال النبي جاء مديو آخر: ق

ا هممذا كلممه وقممن «أ ر  الصممالة هلل يعنممي: دذا صمملين هنمما فقممد أ ركممن الصممالةهلل فممإذ 

 صالةهلل ملاذا قسمن وجعلن هذا اختياريهلل وهذا  وري؟ 

تلممممم  صمممممالة »قمممممال:  أقمممممول لممممم : جممممماء   الصمممممحيحني كمممممذل  أن النبمممممي 

الشم  ركع أربع ركعمات ال يمذكر فيهما املنافقهلل يقعد أمدهم متى دذا كان قرن 

ا ذم النبممي «اهلل دال قلمميال الصممالة التممي تقممع هنمماهلل فلممام ذمهمما  ل عممىل أنممه ال  هلل فممإذ 

 وز ديقاف الصالة فيهاهلل لكن ملا جاء همذا ابمديو علمم بمأن همذا ابمديو يقصمد 

 به أهد األعذارهلل ولي  من باب االختيار ودنام من باب الرضورة.

ا اننسممان دذا كمممان   مالممة االختيمممار البممد أن يلممنم دمممذاهلل دذا وجممد هنممما   فممإذ 

ا سمموف تصمم   عممذرهلل ممم ال: دذا كانممن املممرأة مممائض فطهممرت   هممذا الوقممنهلل فممإذ 

قمممممال هلممممما: صممممم هلل ودذا أ ركتمممممي ركعمممممة فقمممممد  وتطالمممممم دمممممذا ابمممممديو أن النبمممممي 

ه أ ركتممي الصممالةهلل هممذا الممدليد الممذي يركبممه الفقهمماء متممى يقسمممون الوقممن لكونمم

  ورة ولكونه اختيارا.

 :....  الطالم
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أيوةهلل أ ر  ركعة ممن الوقمنهلل واآلن سموف نفذم همذا ابمديو ألن  :الشيخ

 املصنف سيتكلم عليه.

طيم هذا بالنسبة هلمذا للتقسميمهلل وسموف يتفم  همذا أك مر ملما نبمدأ   تعديمد 

 أوقات الصلوات صالة صالة.

يوقمع الصمالة فيمه   أي  قلنا: االختيار: هو الوقمن المذي  موز للمكلمف أن

ئممههلل وهممذا يسممميه علممامء األصممول بالواجممم املوسممعأل ألن الواجممم  جممنء مممن أجنا

املوسع عندهم هو: العبا ة التي يمكن أن توقع  اخمد الوقمنهلل ويمكمن أن يوقمع 

عبا ة أخرى من جنسهاأل ألن وقن ال هر من المنوال دىل أن يصم  ظمد كمد يشء 

ا الوقممممن شمممممد  م لممممههلل فهنمممما تسممممتطيع أن تصمممم  ال هممممر فممممد ك مممم ةهلل فممممإذ  وتصمممم  نوا

 العبا ة وشمد عدة عبا ات من جنسها.

 "وقمممن مفممميق"ممم ال: شمممهر رمفمممان ممماذا يسمممميه علمممامء األصممول؟ يسممممونه 

ألنمممممم  أنممممممن ال يمكممممممن أن تصمممممموم رمفمممممماننيهلل أو تق مممممم أيممممممام كنممممممن أفطر مممممما   

ا هذا واجم مفيقهلل وهذا واجم موسع.  رمفانهلل فإذ 

ء الوقمممنهلل الرضممموري: همممو فاالختيمممار همممو: أن تصممم      أي جمممنء ممممن أجمممنا

 الذي ال  وز ل  أن توقع الصالة فيه دال دذا كنن صامم عذر.

ئممههلل جاءنمما هنمما  بممم أن الرشممف قممد أبمماح لمم  وقممال: صممد   أي جممنء مممن أجنا

 التقسيم هذا الذي هو التوسعة وهو: تص    أي جنءهلل ووقن الففيلة.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                              (                            17رشح كتاب عمدة الفقه )
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دىل أن يصمم  ظممد كممد يشء م لممههلل  ممم ال: وقممن ال هممر: مممن أن تممنول الشممم 

دذا اشمممتد ابمممر »قممال:  طيممم همممذا يسمممى: وقمممن اختيممماريهلل وقممن ال همممر النبمممي 

أففمد »  ابمديو اآلخمر:  أو قمال النبمي  «فأبر وا بالصالة فإنمه أع مم لرجمر

 ."أول"كام   السنن د افة  «األعامل الصالة عىل أول وقتها

ا ديقممماف الصمممالة هنممما يسممممى   أل بالمممالف العشممماء النبمممي يلة""وقمممن ففمممفمممإذ 

ا العشممماء وقمممن الففممميلة يكمممون   التمممأخ هلل فهمممذا  «دنمممه لوقتهممما»قمممال:  أخرهممماهلل فمممإذ 

الممذي يممتكلم عليممه الفقهمماء مممن بمماب الففمميلةهلل فالففمميلة يعنممي: أنمم  دذا أوقعممن 

الصالة فيه كان أع مهلل دذا مل توقعها فيه وأوقعتها   أي جنء ممن وقمن االختيمار 

وعىل هذا املنوال سموف نبمدأ  اآلن   رشح الصملوات ا مسمة فال مرف علي هلل 

 عىل هذا الوقن من  ورةهلل أو توسعةهلل أو وقن ففيلة.

 )املتن(

 ووقن ال هر من زوال الشم  دىل أن يص  ظد كد يشء م له.

 )الرشح(

املصنف هنا بدأ بال هرهلل هنا عندنا دشكال: ملاذا مل يبمدأ بالصمب ؟ ألن مجيمع 

أوا   الصممالة يبممدءون بوقممن ال هممرهلل وال يبممدءون بوقممن الصممب هلل الفقهمماء دذا بممد

مممممممم }قممممممال:  -سممممممبحانه وتعمممممماىل–وذلمممممم  ألمممممممرين اينممممممني: األمممممممر األول: ألن اهلل  َأقم

مْم م  الَة لمُدُلو م الشن ء:{الصن [ والمدلو  همو: المنوالهلل عمىل أصم  أقموال 78]انرسا

 هر.بصالة ال  -ملا علمنا األوقات–املفذينهلل فبدأ اهلل لنا 
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األمر ال ما : ابمديو المذي   السمنن أيب  او  وال ممذي بإسمنا  مسمن ممن 

ملمما فممر  عممىل نبيممه الصممالةهلل ونممنل  -سممبحانه وتعمماىل–مممديو ابممن عبمماس أن اهلل 

ء واملعمراف جماء  جايمد قبممد المنوال وعلممه الصمالةهلل فمأول صممالة    ليلمة انرسا

هممممرهلل فلهممممذا اقتفممممى كانممممن وقممممن صممممالة ال  النبممممي صممممالها جايممممد متممممى يعلممممم 

الفقهممماء أجمممر جايمممد   التعلممميمهلل كمممون الفقهممماء كمممذل  معلممممني فاقتفممموا ب؛ايمممد 

 ويبدءون بصالة ال هر.

وال هممممر سمممممين ظهممممرا ل هورهمممماهلل دممممما ألهنمممما أول صممممالة صمممملين   الرشممممف 

 عندناهلل أو من ال ه ة الذي هو اشتدا  مرها.

يصم  ظمد كمد  ووقمن ال همر ممن زوال الشمم  دىل أن)بدأ املصنف فقال: 

طيممم عنممدنا اآلن ال هممرهلل ال تنسمموا  ائممام عنممدنا وقممن توسممعةهلل ووقممن  يشء م لممه(

 ففيلةهلل ووقن  ورةهلل وهذ  تبقى معنا  ائام.

قممال: ال هممر يبممدأ مممن الممنوال دىل أن يصمم  ظممد كممد يشء م لممههلل ممما معنممى هممذا 

 الكالم؟ 

–طيممم دذا طلعممن الشممم    الصممباحهلل ال ممد الممذي يكممون هلممذا الشمماخ  

دممممممما أن يكممممممون ننسممممممان ودممممممما عممممممو هلل ودممممممذا تعممممممرف  -سممممممميه الفقهمممممماء شمممممماخ ي

 األوقات.

دذا طلعن الشم  من هنا يكون ال مد   همذا االهما هلل ولكمن يكمون طويمد 

جمممداهلل كلمممام ارتفعمممن الشمممم  كلمممام بمممدأ يمممتقل  متمممى تصممم  هنممماهلل دذا جممماءت هنممما 
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و سميبدأ يممتقل  و  نفم  الوقممن همو يممدورهلل ألنممه همو كممذل  عكم  الشممم هلل همم

 كذل  يدور متى يصد.

فإذا كان هنا سوف يتوقف ال مدهلل دمما  -هذا يسمى كبد السامء–دذا كان هنا 

 ينعدم ودما يبقى عىل قدر معنيهلل واآلن سوف نرشح هذا القدر.

دذا حتركمممن الشمممم  ممممن هنممما سممموف يبممممدأ ال مممد ممممن هنممماهلل وقمممال املصممممنف: 

ول ال مد ممن فمإذا زالمن الشمم  ممن هنما وحتم )ووقن ال هر دذا زالن الشم (

هنا فقمد بمدأ وقمن ال همرهلل وهمذا بإمجماف األممةهلل أمجعمن األممة عمىل أن وقمن ال همر 

يبمممدأ دذا زالمممن الشمممم هلل ال يوجمممد خمممالف بمممني الفقهممماء   ذلممم أل ألن جايمممد ملممما 

 صىل له أول يوم عندما زالن الشم . صىل بالنبي 

طيممم دذا زالممن الشممم  فقممد  خممد وقممن ال هممر الممذي هممو وقممن التوسممعةهلل 

م الشممم  ملمما نلمم مممن هنمما ال ممد سمموف يبممدأ ينيممدهلل دذا صممار ظممد هممذا م ممد طيمم

)ووقن ال هر من زوال الشم  دىل أن يص  ظمد كمد يشء هذاهلل قال املصنف: 

ممم ال: هنمما أنممن نصممبن فيهمما عممو  ممم ال ممم هلل فممإذا صممار هنمما ال ممد ممم  فقممد  م لممه(

ر خممرف وقممن ال هممر الممذي هممو وقممن التوسممعةهلل خممرف وقممن ال هممرهلل وقممن ال همم

 يبدأ بالنوال وينتهي ب د كد يشء م له.

طيمممم الفقهممماء عنمممدما تقمممرأ يقولمممون: دذا صمممار ظمممد كمممد يشء م لمممه بعمممد ظمممد 

مممما معنمممى ظمممد المممنوال؟ عنمممدنا فصمممد  -وهمممذ  البمممد أن تنتبمممه دليهممما جيمممدا–المممنوال 

 الشتاء وعندنا فصد الصيف.
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من يدور عىل ال ما ؟ الشمم  تمدور عمىل األر  أو األر  تمدور   :الشيخ

 عىل الشم ؟

 : األر  تدور عىل الشم .الطالم

أهد الفل  يقولمون بمأن الشمم  يابتمة واألر  تمدور ممول نفسمها  :الشيخ

وتمممدور ممممول الشمممم هلل لكمممن القمممرآن عنمممدنا يكمممذب همممذ  الن ريمممة التمممي همممي اآلن 

عند مجيع علامء الفل هلل القرآن عندنا ي بن  بأن األر  يابتة والشمم  همي التمي 

ُْسممممممممَتَقر  هَلَمممممممما}قممممممممال:  -بحانه وتعمممممممماىلسمممممممم–تممممممممدورهلل فممممممممإن اهلل 
م
ي مل ممممممممْمُ  َهْممممممممرم  {َوالشن

َبمممماَل َأْرَسمممماَها}[هلل 38]يمممم : [هلل ففممممي سممممبع آيممممات مممممن آيمممممات 32]النازعممممات:{َواجْلم

القممرآن أجبممن بممأن األر  يابتممةهلل وهممذا الممذي عليممه الفقهمماءهلل وهممو خممالف الن ريممة 

 التي انترشت.

دذا قلنمممممما هنمممممما  طيممممممم الصمممممميف والشممممممتاء وتلممممممف  وران الشممممممم هلل الصمممممميف

األر هلل أو بممماألمرى نم مممد بالشممماخ هلل هلمممذا الصممميف فيمممه ابمممرهلل الشمممم  تألينممما 

هكمممذا عمممىل ا مممطهلل دذا كمممان الصممميف الهلل الشمممم  تمممأف ممممن خلمممفهلل هلمممذا   الشمممتاء 

يكمممممون أخمممممفهلل فالشممممماخ  دذا كانمممممن الشمممممم  هكمممممذا ال مممممد وتلمممممف دذا كانمممممن 

  دذا جمممماءت الشممممم  هكممممذاهلل أيممممن وتلفممممون؟ وتلفممممون   ظممممد الممممنوالهلل الشممممم

عمو يمممة سممميكون ظمممد المممنوال قليمممدهلل متمممى يقولمممون: ينعمممدم ظمممد المممنوال   يممموم 

وامممد   مكممةأل ألن الشمممم  دذا كانممن عمو يممة ومتطابقمممة مممع الشمماخ  سممموف 
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سممموف يصممم  نقطمممةهلل همممذا دذا كمممان    -دذا أسمممقطن–ينعمممدم ال مممد ألن انسمممقا  

 الصيف.

ل مممد الممذي بقممي سممموف أممما   الشممتاء فمممإن الشممم  تممأف مائلمممةهلل فممإذا مالممن ا

يممنول معممههلل فممم ال: دذا كنمما   الشممتاءهلل كلممام ارتفعممن كلممام ال ممد كممان هكممذا ويسمم  

هكذاهلل فينق  ينق  ألهنا تق ب و  نف  الوقن هو يدورهلل بعمض املمرات دذا 

و ممعن هنمما  ائممرةهلل ال ممد هممذا سمموف يبقممى ويتحممول معمم أل ألهنمما هممي نلمم مممن 

ا هممو ال يكممون دسممقا  عمممو يهلل فهمم ي تلممف معمم  فيبقممى ذلمم  قطعممة مممن هنمما فممإذ 

ا مل يمدخد وقمن ال همرهلل متمى يمدخد  ال د تلف متى تصد هناهلل فإذا كانن هنما دذ 

وقمممممن ال همممممر؟ عنمممممدما يبمممممدأ   النيممممما ة بعمممممد ظمممممد المممممنوالهلل ووتلمممممف همممممذا ال مممممد 

باختالف األوقاتهلل فأنن دذا بدأت أول يشء تبدأ به أن  حتسم ظمد المنوال   

لشممتاء يكممون أطممولهلل و  الصمميف يكممون ظممد الممنوال الصميف والشممتاءهلل دال أن   ا

 أقههلل وهذا األوىل أن نطبقه لكن الوقن اآلن.

 : ....  الطالم

الهلل ظممد الممنوال نعممم يكممون أقهممهلل هممو أقهمم مممن طولممه أكيممدأل ألن  :الشمميخ

الشم  اآلن دما عمو ية عليه ودما مائلة بناوية ما ةهلل فلهذا يكون أقد ممن ظمد 

أن فسمممم ويسممممى ظمممد المممنوالهلل هلمممذا همممد الفقهممماء الشممماخ هلل فهمممذا ال مممد البمممد 

يقولممون: ووقممن ال هممر بعممد زوال الشممم  بعممد ظممد الممنوالهلل يعنممي: ال ممد الممذي 
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زالن عليه الشم هلل وهمذا باتفماذ الفقهماءهلل ال يوجمد خمالف بمني الفقهماء   همذ  

 املسألةهلل عىل أن وقن ال هر يدخد دذا زال ظد النوال.

وقمممن ال همممرهلل وخمممروف وقمممن ال همممر  ظمممد المممنوال همممذا ي تمممم عليمممه  خمممول

 و خول وقن العههلل فلهذا البد أن يفبط.

أريد أن أسألكم سؤاالهلل م ال: املس؛د هذا عنمدنا منمارةهلل دذا أر نما أن نعمرف 

 كم م  فيها وليسن لنا مقاس نقيسها بههلل كيف نعرف؟ 

 : ....  الطالم

قمي  همذ  ارشح يل كيفهلل اآلن ج نا ب    غد وقلنا ل : نريمد أن ن :الشيخ

 املنارةهلل ماذا تفعد؟

 : ....  الطالم

ا ال ممد  :الشمميخ طيممم دذا طلعممن الشممم  مممن هنمما سمميكون ال ممد طويممد فممإذ 

 يكون أطول من املنارة.

 : ....  الطالم

 كيف تأخذ النوال؟ :الشيخ

 : ....  الطالم

 كيف تعرف بأنه يساوي نفسه؟ :الشيخ

 : ....  الطالم
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سممابق كممانوا اللممء الشمماهق دذا أرا وا الهلل أنمما أقممول لمم  كيممفهلل   ال :الشمميخ

أن يعرفوا طوله البمد أنم  تمأف بعمو  صمغ  وتمرى همذا العمو هلل مم ال: نصمبنا عمو ا 

طوله م هلل ال د قلنا: يمل من هنا ويملم ممن هنما ويلمفهلل ملما تفمع   األر  

مممم هلل ألن ال مممد سممميتقل هلل فلمممام يصممم  ال مممد هنممما يكمممون اآلن ال مممد همممذا يسممماوي 

لوقممن تقممي  الممذي هممو طويممدأل ألن هممذا طويممد وأنممن ال تعممرف هممذاهلل ففممي هممذا ا

دال دذا عرفمممن بلمممء  مممابطهلل فمممإذا عرفمممن بمممه تسمممتطيع فممميام بعمممد أن تقمممي  اللمممء 

 الطويد.

 : ....  الطالم

مممممن أي جهممممة شمممم نهلل لكممممن املهممممم تقممممي  شممممي ا أنممممن تعممممرف طولممممههلل  :الشمممميخ

قمنهلل ألن بحيو أن ال د ملا يصد دىل هذا الطول تسمتطيع أن تعمرف   نفم  الو

 دذا كان هذا م  وظله م هلل فالتي هي ياليني م  يكون ظلها قطعا ياليني م ا.

 : ....  الطالم

طيمممم اآلن ج نممما دىل وقممممن ال همممرهلل قلنمممما: وقمممن ال هممممر لمممه بدايممممة ولمممه هنايممممةهلل 

بدايتمممه قلنممما: اتفمممق الفقهممماء عمممىل أن بدايتمممه تبمممدأ بمممنوال الشمممم  بان مممافة دىل ظمممد 

 الشم هلل بقي أننا نعرف هنايته.النوال الذي زالن عليه 

 )املتن(

 دىل أن يص  ظد كد يشء م له. 

 )الرشح(
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اآلن ملما و ممعنا الشماخ هلل ممم ال: همذا ظممد المنوالهلل ملمما بمدأ ال ممد   ابركممة 

والشمممم  بمممدأت   املممميالنهلل هنممما قمممد  خمممد وقمممن ال همممرهلل دذا  خمممد وقمممن ال همممر 

ممم ال: هنمما قممد – ممد فهممو يسممتمر يسممتمر ألن الشممم  نلممهلل ملمما يصمم  هنمما هممذا ال

دذا صممممار هنمممما ممممم    هممممذ  النقطممممة بالفممممبط خممممرف وقممممن  -و ممممعنا شمممماخ  ممممم 

 ال هر و خد وقن العه.

هلل فقممممد صممممار ظممممد كمممد يشء م لممممه()وينتهمممي دذا : -رمحممممه اهلل–قمممال املصممممنف 

 انتهى وقن ال هر.

طيم دذا انتهى وقن ال همر سموف يمأف عنمدنا وقمن العهمهلل وقمن العهم: 

 ظممممد كممممد يشء م ليممممههلل هممممذ  بمممم  نقممممدمها ونرجممممع اآلن دىل مممممن هنمممما دىل أن يصمممم 

 التفصيد الذي فصلنا .

وقمممن العهمممم: ممممن هنمممما دىل هنمممما م لمممنيهلل قلنمممما: مممممن أ ر  ركعمممة قبممممد غممممروب 

 الشم هلل وقن أهد الرضورةهلل ونحن اآلن نتكد عىل وقن االختيار.

 :....  الطالم

 ال البممممممد أنمممممم  حتسممممممبههلل البممممممد أول يشء تفعلممممممه: تفممممممع شمممممماخ    :الشمممممميخ

األر  قبممد أن تممنول الشممم هلل ملمما تقمم ب الشممم  وتن ممر دىل الشمماخ  أنممه قممد 

اقمم ب حتسممم هممد يوجممد ظممد زوال أم ال؟ دذا وجممد ظممد زوال حتسممبه كمممأل ألن 

همذا ظمد المنوال مما ينتهميهلل سميلف مممع الشمم هلل فمإذا لمف ممع الشمم  ال فسممم 

ذ  امل ليمة؟ همد تبمدأ حتسمم فيام بعدهلل أين انشكال؟ انشكال هنا: متمى تعمرف هم
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مممن هنمما؟ أو تبممدأ حتسممم مممن هنمما؟ دذا مسممبن مممن هنمما سمموف تصمم  العهمم هنمما 

وتكون صلين قبد الوقمنهلل فلهمذا البمد حتسمم ممن هنماهلل فلهمذا ظمد المنوال البمد 

 أن فسم من أول ب ة.

 :....  الطالم

 وقن النهي نحن قلنا سوف نتكلم عليه متى يأف. :الشيخ

الممنوالهلل وهنمما م ممدهلل وهنمما م لممنيهلل وهنمما الغممروبهلل مممن هنمما مممن اآلن قلنمما: هنمما 

النوال يدخد وقن ال هر االختياريهلل ويدخد وقن ال همر الرضموريهلل ووقمن 

العهممم الرضممموريهلل ياليمممة أوقمممات تبمممدأ بمممالنوالهلل ملممما نصمممد دىل هنممما سمممينتهي معنممما 

الوقمممن االختيممماريهلل ويبمممدأ معنممما الوقمممن االختيممماري للعهمممهلل ويبمممدأ معنممما الوقمممن 

 وري لل هرهلل ويبدأ معنا الوقن الرضوري للعه.الرض

ملمما نصممد دىل امل لممني وممرف الوقممن االختيمماري للعهمم ويسممتمر معنمما الوقممن 

 الرضوري لل هر والعه.

اآلن دذا زالن الشم   خد الوقن االختيماري لل همرهلل طيمم ملما يصمد دىل 

ري امل لممممني سمممممينتهي الوقمممممن االختيممممماري ويبممممدأ الرضممممموري ألن الوقمممممن االختيممممما

انتهى فيبدأ معه وقن الرضورة الذي هو وقن ال همرهلل ويبمدأ الوقمن االختيماري 

للعهمممممهلل يسممممممتمران دىل امل لممممممنيهلل   امل لممممممني ينتهمممممي الوقممممممن االختيمممممماري للعهممممممهلل 

 ويستمر الرضوري لل هر والرضوري للعه.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                              (                            17رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

19 

طيممم اآلن أنمممن تقمممول يل: ملممماذا خلطمممن بمممني وقمممن ال همممر ووقمممن العهممم؟ 

الممنوال هممو وقممن ظهممرهلل فكيممف بممدأت معممي هنمما بوقممن كيممف مجعممتهم هنمما ووقممن 

العهمم وكيممف انتهيممن يل هنمما بوقممن ال هممر؟ هممذا دشممكالهلل أممما رأيممن أن املسممافر 

عممممىل أي  -مجممممع تقممممديم–دذا أذن ال هممممر يمكممممن يصمممم  وقممممن ظهممممر ووقممممن عهمممم 

أسممممماس صمممممىل العهممممم؟ ألن الوقمممممن وقمممممن  ورةهلل وملممممماذا دذا غربمممممن الشمممممم  

ا الوقممن وقممن  ورة لل همممرهلل وكونممه مسممافر همممو  يسممتطيع أن يممؤخر ال هممرهلل فمممإذ 

مممن أهممد الرضممورة ومممن أهممد األعممذارهلل فممدل عممىل أن الوقممن مشمم   بممني ال هممر 

مممن أ ر  ركعممة قبممد أن تغممرب الشممم  »: وبممني العهممهلل وهنمما يممأف قممول النبممي 

 .«فقد أ ر  الصالة

هنمما خممالف للمممذاهمهلل ممم ال: امممرأة طهممرت قبممد أن تغممرب الشممم  بركعممة 

 -دن شماء اهلل–ذا تص ؟ تصم  ال همر والعهمهلل همذا قمول الشمافعيةهلل و وامدة ما

هممذا الممذي نحممن نالتممار  عممىل أنممه دن بقيممن ركعممة وامممدة صمملن ال هممر والعهممهلل 

عنمممدهم البمممد أن تبقمممى  سمممة ركعممماتأل ألن الركعمممة  -املالكيمممة–لكمممن عنمممد البقيمممة 

دة هممذ  تصممم  دمما العهمممهلل ودذا بقيمممن  سممة ركعمممات صممملن أربعممة لل همممر ووامممم

 للعه.

وعنممد ابنابلممة واألمنمماف يقولممون بممالتكب ةهلل بمم  دذا أ ركممن التكبمم ة فقممد 

 أ ركن أهنا البد أن تص .
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وا مالف همذا أيمن يقمع؟ يقمع جليما   صمالة اجلمعمةهلل  خلمن أنمن   صممالة 

 ووجدت انمام   التشهد ماذا تفعد؟  -ج ن متأخرا –اجلمعة 

 :....  الطالم

 الف الشيخ؟تص  ظهرا؟ من و :الشيخ

املالكيمممة –هنممما  خمممالف بمممني الفقهممماء: اجلمهمممور يقولمممون كقمممولكم  :الشممميخ

 «ممممن أ ر  ركعمممة فقمممد أ ر  الصمممالة»قمممال:  ألن النبمممي  -والشمممافعية وابنابلمممة

ا مل يممدر  الصممالةهلل ودذا مل يممدر  اجلمعممة صممىل أربعمما التممي  وهممذا مل يممدر  ركعممة فممإذ 

 هي ال هر.

صممم  ركعتمممنيهلل بمممد روايمممة عنمممد األمنممماف: أبمممو منيفمممة ومممالف يقمممول: ال همممو ي

انمممام أخطممأ   الصممالة وتشممهد سمم؛و  السممهو وأنممن أ ركتممه بعممد سمم؛و  السممهو 

ممما »قممال:  فسمموف تصمم  ركعتممنيهلل طيممم ممما هممو  ليلمم ؟ قممال:  لممي : أن النبممي 

ا البمممد أن  «أ ركمممتم فصممملوا ومممما فممماتكم فاقفممموا  كمممم فاتمممه همممو؟ فاتمممه ركعتمممانهلل فمممإذ 

 يق  ركعتني.

: األمناف عنمدهم  اللمة العمموم  اللمة قطعيمةهلل ومما تفيمد ألة أصوليةهنا مس

االسمممتغراذ فمممدلن قطعممما عمممىل ذلممم هلل بالمممالف اجلمهمممورهلل اجلمهمممور عنمممدهم  اللمممة 

: قممال النبممي  مممن أ ر  »: العممموم  اللممة  مممنيةهلل فلهممذا  مموز اصيصممهاهلل فقممالوا

م خممماذ هلمممذا العممممومهلل واألمنممماف ال وصصمممون العمممموم فمممأجروا العممممو «ركعمممة

 عىل عمومههلل واجلمهور قاموا بعملية التالصي .
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هنا عندنا نفم  املسمألةهلل ملما وصملنا دىل هنما قلنما:  خمد وقمن الرضمورة ألننما 

 ملا مجعنا بني الصالتني  ل عىل أهنام مش كان   الوقنهلل ومحلنما همذا أن النبمي 

ا انتهى الوقن االختياري. «ووقن العه ما مل تصفر الشم »قال:   فإذ 

قمال:  قن من االصفرار دىل الغروب نسميه وقمن  ورةأل ألن النبمي الو

ا هنممى عممن الصممالة   ذلمم  الوقممنهلل فممدل عممىل أهنمما وقممن  «تلم  صممالة املنممافق» فممإذ 

مممممن أ ر  ركعمممة قبممممد »قمممال:   ورةهلل وعلمنممما بأهنممما وقممممن  ورة ألن النبمممي 

 مممن أ ر  ركعممة قبممد غممروب»قممال:  هلل أنممن تقممول بممأن النبممي «غممروب الشممم 

هلل تقممول: أنممما ممما أصممم  متممى قبمممد أن تغممرب الشمممم  «الشممم  فقممد أ ر  الصمممالة

فقمد هنمي عمن ديقماف الصمالةأل  بركعة وأص هلل نقول لم : ال ودن كمان قمال النبمي 

ألن تلممم  صمممالة املنمممافقهلل فكيمممف يصممم  همممذا؟ فممممد عمممىل أنمممه ألهمممد األعمممذارهلل دذا 

والعهمممم عممممىل  الكممممافر أسمممملم وبقممممي مممممن الصممممالة ركعممممة فإنممممه يلممممنم بصممممالة ال هممممر

ممممذهم الشمممافعيةهلل وعمممىل ممممذهم املالكيمممة البمممد أن يبقمممى لمممه  سمممة ركعمممات متمممى 

 يص  ال هر والعه.

 :....  الطالم

وهمممي ممممن –الهلل بمممم أهلل ال همممر والعهممم يشممم كان   وقمممن الرضمممورة  :الشممميخ

فممإذا طهممرت وبقممي عممىل غممروب الشممم  مقممدار  سممة ركعممات  -أهممد الرضممورة

الة ال همر والعهمهلل واختلفموا دذا كمان أقمد ممن  سمةهلل فأك رهلل اتفقوا أهنا تلنم بصم

دذا كان أقد من  سة فاملالكية يقولون: تص  العهم فقمطهلل والشمافعية يقولمون: 
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تص  ال هر والعه دذا بقين ركعةهلل وابنابلة واألمنماف يقولمون: املهمم تمدر  

 التكب ة سوف تص  ال هر والعه.

ا ال هممر عنممدنا طيممم عممىل هممذا املنمموال سمموف نفصممد الصممل وات ا مسممةهلل دذ 

 من أن تنول الشم  دىل أن يص  ظد كد يشء م لههلل وورف وقن ال هر.

  رواية والف   هذ  املسألة ويقول: ال همر ومرف  -رمحه اهلل-أبو منيفة 

هنا   امل لنيهلل وهذا الذي يفتى فيه   مذهم أيب منيفمةهلل لكمن الصمامبان: حمممد 

لفممانهلل فيقولممون بقممول اجلمهممور عممىل أن وقممن ال هممر بممن ابسممن وأبممو يوسممف وا

ينتهي هناهلل أبو منيفة عند  ينتهي وقن ال هر هنا ويمدخد وقمن العهمهلل هلمذا دذا 

رأيمممن   األمنممماف يمممؤخرون صمممالة العهمممهلل بالمممالف اجلمهمممور همممدهم يوقعمممون 

 الصالة هنا.

ا  اآلن نريمد أن نسممتقر عممىل ممذهم اجلمهممورهلل متممى يمكمن أن نركممن عليممههلل فممإذ 

 عندنا أن ال هر يبدأ من النوال وينتهي   امل دهلل هنا  خد وقن العه.

 )املتن(

 ووقن العه وهي الوسطى من آخر وقن ال هر دىل أن تصفر الشم .

 )الرشح(

هممذ  مجلممة اع ا ممية يعنممي: أ خلهمما اع ا مماهلل قممال:  )وهممي الوسممطى(قولممه: 

 ي الوسطى.ووقن العه من أن يص  ظد كد يشء م له دىل االصفرار وه



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                              (                            17رشح كتاب عمدة الفقه )
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مَلَواتم }قمال:  -سبحانه وتعماىل–الصالة الوسطى ألن اهلل  ُ وا َعمىَل الصن
َممافم

ممالةم اْلُوْسممَطى [ اختلممف الفقهمماء   هممذ  الصممالة الوسممطى ممما 238]البقممرة:{َوالصن

هممممي؟ ابنابلممممة واألمنمممماف يقولممممون بأهنممممما صممممالة العهممممهلل وأصمممم  األقمممموال عنمممممد 

هلل دال أن قمممول ابنفيمممة وابنابلمممة هنممما أقممموى الشمممافعية واملالكيمممة أهنممما صمممالة الصمممب 

  يممممموم ا نمممممدذ قمممممال:  النبمممممي لوجمممممو  المممممدليد: فقمممممد يبمممممن   الصمممممحيحني أن 

ا مممممن نممممار » شممممغلونا عممممن صممممالة العهمممم الصممممالة الوسممممطى مممممر اهلل قبممممورهم مجممممر 

فيتوقممف  النبممي صممالة وسممطىهلل ودذا مكممم عليهمما  النبممي هلل فقممد سممامها «جهممنم

 الة الوسطى عىل أص  األقوال أهنا صالة العه.عند ذل  ويقال بأن الص

عمممىل قمممول اجلمهمممور –بمممدأ املصمممنف اآلن يبمممني لنممما وقمممن العهمممهلل وقلنممما اآلن 

 عىل أن وقن العه يبدأ من امل دهلل طيم يستمر دىل االصفرار. -نمل

 )املتن(

وهي الوسطى من آخر وقن ال هر دىل أن تصفر الشم  يمم يمذهم وقمن 

 االختيار.

 )الرشح(

ايممممة وقممممن العهمممم اختلممممف فيممممه اجلمهممممورهلل ابنابلممممة وروايممممة عنممممد املالكيممممة هن

اختارهمما مجممع مممن أصممحاب مالمم هلل والشممافعية   روايممة يقولممون أن وقممن العهمم 

االختيمماري ينتهممي مممع االصممفرارهلل واسممتدلوا عممىل ذلمم  بممام   صممحي  مسمملم مممن 
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وصممممممالة العهمممممم ممممممما مل تصممممممفر »قممممممال:  مممممممديو عبممممممد اهلل بممممممن عمممممممر أن النبممممممي 

 .«لشم ا

عممىل أن  –وهممي األقمموى   مممذهم الشممافعية وعنممد املالكيممة –الروايممة ال انيممة 

وقن العه ينتهي بامل لنيهلل يعني: هنا يكون امل لنيهلل وهو فرذ بسيط لكمن عما ة 

 االصفرار يكون بعد وهنا االصفرار.

هنا قال به ابنابلمة واملالكيمة   األصم هلل وهنما قمال بمه الشمافعية وروايمة عنمد 

لكيممممممممةهلل الفممممممممرذ هنمممممممما: هممممممممد ينتهممممممممي الوقممممممممن االختيمممممممماري للعهمممممممم بممممممممامل لني أو املا

 باالصفرار؟ 

ابنابلممة واملالكيممة ذكرنمما أن هلممم مممديو صممحي  وهممو مممديو عبممد اهلل بممن 

عمر   صحي  مسلمهلل الشافعية يسمتدلون بحمديو جمابر   تعلميم جايمد للنبمي 

 أل ألن جايممد ملمما نممنل صممىل بممالنبي األول صممىل    عرشممة صمملواتهلل   اليمموم

أول الوقمممنهلل و  اليممموم ال ممما  صمممىل   آخمممر الوقمممن يمممم قمممال لمممه: دن الصمممالة بمممني 

 هاتني.

ففمممي اليممموم األول صمممىل العهممم عنمممدما صمممار ظمممد كمممد يشء م لمممههلل   اليممموم  

ال ا  صىل عندما صار ظمد كمد يشء م ليمههلل فقمال الشمافعية: نحمن نأخمذ بحمديو 

سممنن أيب  او  وال مممذيهلل واآلخممر  جايممدهلل واآلخممرون أخممذوا بحممديو جممابر  

 .«ووقن العه ما مل تصفر الشم »أخذوا بحديو: 
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يتقممموى عنمممدنا قمممول ابنابلمممة واملالكيمممة هنممماأل ألن ممممديو عبمممد اهلل بمممن عممممرو 

هلل ممممديو جمممابر: جايمممد صمممىل -وهمممو   صمممحي  مسممملم–متمممأخر جممماء   املدينمممة 

ن عمممرو عممىل روايممة فيقممدم روايممة عبممد اهلل بمم -وهممو   السممنن–  مكممة  بممالنبي 

 جابر ألمرين اينني: 

 أوال: من ميو قوة انسنا أل ألن هذا   الصحي  وهذا   السنن.

ومممديو جمممابر نقطمممع بأنمممه كمممان   مكمممةهلل  -نقطمممع بمممذل –يانيمما: همممذا متمممأخر 

واملتأخر مقدم عىل املتقدمهلل فلهذا نسمتقر عمىل أن وقمن العهم يسمتمر   اختيمار  

 ما مل تصفر الشم .

 )املتن(

ووقن العه وهي الوسطى من آخر وقن ال هر دىل أن تصفر الشم  يم 

 يذهم وقن االختيار ويبقى وقن الرضورة دىل غروب الشم .

 )الرشح(

دىل  -الممممذي هممممو  ورة ال هممممر و ورة العهمممم-ويبقممممى وقممممن الرضممممورة 

 .«من أ ر  ركعة فقد أ ر  الصالة»قال:  غروب الشم أل ألن النبي 

 :....  الطالم

ال الشافعية امل لمني همم واملالكيمةهلل لكمن أصم  األقموال عنمد املالكيمة  :خالشي

 وعند ابنابلة هو دىل االصفرار.

 )املتن(
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 ووقن املغرب دىل أن يغيم الشفق األمحر.

 )الرشح(

املغممرب اتفممق الفقهمماء عممىل أن وقتهمما يبممدأ بممنوال الشممم هلل دذا سممقط ماجممم 

 الشم  فقد وجبن صالة املغرب وهذا باتفاذ.

 :....  لطالما

ال اآلن سمممموف نممممتكلمهلل العمممماة بقممممرذ الشممممم  ألن الشممممم  كلممممام  :الشمممميخ

ء يمممم تصممم   راممممن دىل املغيمممم كلمممام خمممف  ممموءها فتكمممون بيفممماء يمممم تصممم  محمممرا

ء يم اتفيهلل هلذا قال: وكمان يصم  العهم والشمم  بيفماء نقيمةهلل يعنمي: مما  صفرا

 زالن ناصعة.

هلل وهمممذا بانمجمممافهلل فمممإذا سمممقط قمممرذ الشمممم  فقمممد سمممقطن صمممالة املغمممرب

ا  أمجعن األمة عىل أن هذا الوقن فد فيه انفطار وهمم فيمه صمالة املغمربهلل فمإذ 

 املغرب يبدأ بغروب الشم هلل هذا بدايتههلل طيم دىل أين؟ دىل مغيم الشفق.

 )املتن(

 ووقن املغرب دىل أن يغيم الشفق األمحر.

 )الرشح(

ا شممفق أمحممرهلل يممم يممأف هنمما عنممدنا شممفقهلل املشممكد عممىل أن عنممدنا شممفقان: عنممدن

يقولممون: دن وقممن  -ابنابلممة والشممافعية واملالكيممة–بعممد  شممفق أبمميضهلل اجلمهممور 
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املغمممرب ومممرف دذا انتهمممى وقمممن الشمممفقهلل دذا زالمممن الشمممم  يبقمممى الشمممفق األمحمممرهلل 

 فإذا انتهى وقن الشفق األمحر فقد خرف وقن املغرب و خد وقن العشاء.

ب ومممرف بمممنوال وقمممن الشمممفق األمنممماف ومممالفون يقولمممون: دن وقمممن املغمممر

 األبيض.

فاختلفوا   تعريف الشفقهلل فاجلمهور  )وكان يص  العشاء دذا زال الشفق(

 محلو  عىل أنه الشفق األمحرهلل واألمناف محلو  عىل أنه الشفق األبيض.

دذا غممماب هنممما  - ائمممام نملممم عمممىل قمممول اجلمهمممور–طيمممم عمممىل  قمممول اجلمهمممور

ريهلل خمممرف وقمممن املغمممرب االختيممماري الشمممفق هنممما  خمممد وقمممن املغمممرب االختيممما

و خمد وقمن العشماء االختيماري و خمد وقمن املغمرب الرضموري فيسمتمرهلل اآلن 

  خلنا   وقن العشاء.

 )املتن(

 ووقن العشاء من ذل  دىل نصف الليد.

 )الرشح(

وهممذا قممول ابنابلممة وروايممة عنممد املالكيممةهلل لكممن الشممافعية يقولممون: دىل يلممو 

ية ملممممما أخمممممذوا بحمممممديو جمممممابر أخمممممذو    مجيمممممع الليمممممدهلل ونفممممم  ا مممممالف الشمممممافع

)صىل العشاء   الليلة األوىل ملا غاب الشفقهلل وصىل األوقاتهلل ومديو جابر: 

يلو الليد األولهلل وممديو عبمد اهلل بمن  العشاء   الليلة ال انية عند يلو الليد(

هلل فهممؤالء أخممذوا بحممديو عبممد اهلل )صممىل العشمماء دىل نصممف الليممد(عمممرو وقممال: 
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و وهؤالء أخذوا بحديو جابرهلل ونحن قمدمنا روايمة ممديو عبمد اهلل بمن بن عمر

 عمرو أنه دىل نصف الليد.

 دذا جاء نصف الليد ماذا يبقى معنا هنا؟ أي وقن ورف   نصف الليد.

مصمممطفىهلل أي وقمممن ومممرف هنممما؟ دذا كمممان اختيممماري نيممم ؟ وديممم   :الشممميخ

 يدخد؟ 

 :....  الطالم

ف الوقمممممن االختيممممماري لصمممممالة العشممممماء لصمممممالة العشممممماءهلل فهنممممما ومممممر :الشممممميخ

ويدخد الوقمن الرضموري لصمالة العشماءهلل ألن املغمرب  خمد هنما وقمن  ورة 

  ابمديو قمال:   ملا  خد وقن العههلل فيستمر دىل طلموف الف؛مرهلل هلمذا النبمي 

فهنممما  مممري نفممم   «وممممن أ ر  ركعمممة قبمممد أن تطلمممع الشمممم  فقمممد أ ر  الصمممالة»

ا هنا الوقن فيه  وقن  وري الذي هو للمغرب والعشاء. ا الفهلل فإذ 

مممم ال: اممممرأة طهمممرت هنممما وبقيمممن ركعمممة عمممىل ممممذهم الشمممافعية مممماذا تفعمممد؟ 

تصممم  املغمممرب والعشممماءهلل ودذا أ ركمممن أربمممع ركعمممات عنمممد املالكيمممة مممماذا تفعمممد؟ 

املغممممرب والعشمممماءهلل املغممممرب ألنممممه ياليممممة وتفمممميف دليممممه ركعممممةهلل وعممممىل مممممذهم أيب 

وف يممتكلم عليهمما املصممنفهلل هممذا يسمممى وقممن منيفممة وأمحممد تكبمم ة وامممدةهلل وسمم

 الرضورة.

 :....  الطالم

 املغرب  اخد من هناهلل يستمران مع بعض. :الشيخ
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 )املتن(

ووقن العشاء من ذل  دىل نصف الليد يم يبقى وقن الرضمورة دىل طلموف 

 الف؛ر ال ا هلل ووقن الف؛ر من ذل  دىل طلوف الشم .

 )الرشح(

 ."صالة ف؛ر"و "صالة صب "وتسمى  سوف نأف اآلن دىل صالة الصب هلل

وقممن الف؛ممر اتفممق الفقهمماء عممىل أن وقتهمما يبممدأ بطلمموف الف؛ممر ال مما هلل ويسممميه 

 الفقهاء طلوف الف؛ر الصا ذ.

 يوجد ف؛ران: ف؛ر كاذبهلل وف؛ر صا ذهلل وبينهام تقريبا مدة ساعة زمن.

الف؛ممر الكمماذب: هممو يممأف م ممد المماذهلل ويملمم عمو يمما   السممامءهلل الممذي ممما 

ف ي ممن بممأن الف؛مر قممد طلممعهلل يبقممى قلميال يممم وتفممي مممدة سماعة يممم يممأف الف؛ممر يعمر

 الصا ذ.

الف؛مممر الصممما ذ قمممال لممم : همممو م مممد ذنمممم الذممممانهلل الذممممان المممذي هممممو 

الممذئمهلل دذا رأيممتم ذئبمما يكممون هكممذا يممم يفمميق يممم ينترشممهلل فممإذا وقممع االنتشممار  ل 

 عىل أنه وقن الف؛ر ال ا .

عممممىل أن العمممماة بطلمممموف الف؛ممممر الصمممما ذ  متممممى تبممممدأ صممممالة الصممممب ؟ اتفقمممموا 

والف؛ر ال ا هلل وتستمر دىل طلوف الشم هلل من طلوف الف؛ر دىل طلموف الشمم هلل 

 وهذا وقن الصب .
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عنممممدنا لكممممد صممممالة وقممممن توسممممعةهلل ووقممممن ففمممميلةهلل ووقممممن  ورة. نبممممدأ 

ويسممتمر دىل  -زوال الشممم –بصممالة ال هممرهلل قممال الفقهمماء: ال هممر يبممدأ بممالنوال 

يشء م لممههلل والعهمم يبممدأ مممن امل ممد دىل االصممفرارهلل يممم املغممرب أن يصمم  ظممد كممد 

مممن غممروب الشممم  دىل غيمماب الشممفق األمحممرهلل العشمماء: غيمماب الشممفق دىل نصممف 

الليمممدهلل الصمممب : ممممن طلممموف الف؛مممر الصممما ذ دىل طلممموف الشمممم هلل همممذا كلمممه وقمممن 

ء هذا الوقن.  اختيار يعني: ل  أن توقع الصالة   أي جنء من أجنا

 :....  الطالم

 كيف يعرفونه؟ يعرفونه بابساب. :الشيخ

 :....  الطالم

ال هم كانوا عندهم التقمديرهلل املشمكلة اآلن: نحمن ال نعرفمه ألن قمال  :الشيخ

لمم : اباجممة أم االخمم افهلل لكممن لممو ممما عنممدنا سمماعات اآلن كنمما نسممتطيع أن نقسممم 

 الوقن دىل أمور ك  ةهلل طيم هذا وقن اختيار.

مممن امل ممد دىل أن تغممرب  -ن الرضممورة اآلنبممدأ وقمم–وقممن الرضممورة لل هممر 

 الشم هلل دىل غروب الشم  يكون هنا وقن الرضورة للعه ودىل ال هر.

وقممممن الرضممممورة للمغممممرب والعشمممماء يسممممتمر مممممن منتصممممف الليممممد دىل صممممالة 

 الف؛ر.
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طيممم هممذا ملمماذا سمممينا  وقممن الرضممورة؟ ألنممه خمممت  بأهممد األعممذار وهممم: 

البمممد أن يصمممم هلل واملغمممممى عليممممه دذا أفمممماذهلل الكمممافر دذا أسمممملم وبقيممممن مممممن الصممممالة 

 وابائض دذا طهرتهلل والصبي دذا بلغ.

اآلن تكلمنمما عممىل وقممن االختيممارهلل وتكلمنمما عممىل وقممن الرضممورةهلل بقممي معنمما 

  ابمديو قمال:  وقن الففيلةهلل وقن الففيلة هو أسهد من هذاأل ألن النبي 

صمممالة ففممميلة  هلل فالشمممافعي أخمممذ دمممذا ابمممديوهلل وكمممد«الصمممالة عمممىل أول وقتهممما»

 وقتها   أول الوقن.

 )املتن(

 ووقن الف؛ر من ذل  دىل طلوف الشم .

 ومن كا للصالة قبد خروف وقتها فقد أ ركها والصالة.

 )الرشح(

اعتممممد بممممالتكب  وهممممو قممممول ابنفيممممة وابنابلممممة عممممىل أن  )ومممممن كمممما  للصممممالة(

وهممو –لفقهمماء الصممالة تممدر  بممالتكب هلل لكممن عنممد املالكيممة والشممافعية بممد مجهممور ا

عمممممىل أن الصمممممالة تمممممدر  بالركعمممممةهلل فمممممإذا مل يمممممدر  الركعمممممة فلمممممم يمممممدر   -األصممممم 

الصمممالةهلل فمممإذا قمممال: اهلل أكممماهلل قبمممد أن يسمممقط قمممرذ الشمممم  فقمممد وجبمممن عليمممه 

 صالة العه.

وعنممد املالكيممة البممد دذا بقيممن أربممع ركعممات وجبممن صممالة العهمم فقممدهلل دذا 

وعنممد الشممافعية ركعممة وامممدة بقيممن  سممة ركعممات فقممد وجبممن ال هممر والعهممهلل 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                              (                            17رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

32 

يشممم   فيهممما ال همممر والعهمممهلل وقلنممما: قمممول الشمممافعية هنممما أقممموى عمممىل أن الصمممالة 

 خلمممن وترتبمممن   الذممممةهلل فاكعمممة واممممدة ت بمممن صمممالة ال همممر وصمممالة العهمممهلل 

ونفممممم  ال تيمممممم همممممذا نقيسمممممه   طلممممموف الف؛مممممر كممممماملغرب والعشممممماءهلل فعمممممىل قمممممول 

لف؛مممممر فيصممممم  العشممممماءهلل وهمممممو قمممممول املصمممممنف: ممممممن أ ر  تكبممممم ة قبمممممد أن يطلمممممع ا

ابنابلممة وقممول األمنممافهلل وقممول املالكيممة: دذا أ ر  أربممع ركعممات صممىل املغمممرب 

والعشمماءهلل ودذا أ ر  يممال  ركعممات صممىل العشمماء فقممطهلل وعنممد الشممافعية دذا أ ر  

 ركعة وامدة صىل هلا املغرب والعشاء.

 :....  الطالم

ه الفمر  ويمؤجرهلل وديقماف ديقاف الصالة   وقن االختيار تسقط عن :الشيخ

الصمممالة   وقمممن الرضمممورة لغممم  أهمممد الرضمممورة تسمممقط عنمممه الفمممر  ويمممأجم ألنمممه 

 أخرجها عن وقتها.

 :....  الطالم

يكون قفاء لكمن مما يشم     القفماءهلل املهمم يشم   الصمالة التمي  :الشيخ

 صالها.

 )املتن(

قممن ومممن كمما للصممالة قبممد خممروف وقتهمما فقممد أ ركهمما والصممالة   أول الو

 أففد دال   العشاء اآلخرة و  شدة ابر   ال هر.

 )الرشح(



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                              (                            17رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

33 

 )والصممممالة   أول وقتهمممما أففممممد(اآلن تكلممممم عممممىل وقممممن األففمممملية وقممممال: 

ا ال هر والعه وكلها دذا صليتها   أول الوقمن فهمي  وهذا وقن األففليةهلل فإذ 

 أففد.

دذا  مممممما الفمممممرذ؟ الفمممممرذ عمممممىل أنممممم  دذا صمممممليتها   الوقمممممن أجمممممرت أك مممممر نممممما

ُكممممْ }قمممال:  -سمممبحانه وتعممماىل–أخر ممماأل ألن اهلل  مممْن َرب 
مممَرة  مم ُعوا دمىَل َمْغفم ]آل {َوَسمممارم

 [ متى محلن املغفرة أهنا هنا الصالة.133عمران:

قمممال: األففمممد   الصمممالة أن تقمممع   أول الوقمممن دال  -رمحمممه اهلل–املصمممنف 

دنمممه »: النبمممي العشممماء اآلخمممرة التمممي همممي صمممالة العشممماءهلل كلمممام تمممأخرت كمممام قمممال 

كلمام أخرهما املسملم كلمام كممان األجمر فيهما أففمدهلل دال أن األصم  أن النبممي  «لوقتهما

  كمممام قمممال الصممممحايب أنممم    الصممممحيحني: وكمممان النبممممي  دذا رآهمممم اجتمعمممموا

قممممممدمهلل ودذا رآهممممممم أبطممممممؤوا أخممممممر الصممممممالةهلل دال أن صممممممالة العشمممممماء األصمممممم  فيهممممممما 

 جر.واألففد أهنا كلام أخرت كلام كان فيها األ

يممم قممال: وأنمما أسممتمر معمم  عممىل هممذ  القاعممدة وأقممول أن أففممد الوقممن  ائممام 

دذا اشممممتد ابممممر »قممممال:  أففممممد دال   صممممالة ال هممممر دذا اشممممتد ابممممرأل ألن النبممممي 

 .«فأبر وا بال هر

مالم  ممن  "موطمأ"كمام   الصمحيحني و   اآلن عندنا فقط مسألة: النبمي 

العمممماملني وقالممممن: لقممممد أكممممد بع مممم  أن النممممار اشممممتكن لممممرب»مممممديو أيب هريممممرة 
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بعفماهلل فمأذن هلمما بنفسمني: نفم    الصمميف ونفم    الشمتاءهلل فممإن أشمد مما هممدون 

 .«من مر الصيف فإنه من في  جهنم

 :....  الطالم

هممذ   «الصممالة ألول وقتهمما»قممال:  النمهريممر هممو   الشممتاءهلل النبممي  :الشمميخ

وقممن ال هممرهلل وقممن ال هممر  القاعممدة العامممة عممىل أن كممد الصممالة يففممدهلل دال قممال:

 .«دذا اشتد ابر»قال:  النبي 

 

 

 

 

    

 


